
"Kom, maj du søde milde ! Gør skoven atter grøn, og lad ved bæk og kilde violen blomstre

skøn...."I vores lille Finneby er meget nu sprunget ud, syrenerne dufter og alt står friskt og grønt.
Tiden er nu inde til de første sommerarrangementer:

30 maj - kl. 16.30 Fredagsbar og cykeltjek
Vi har forud for vores cykeltursarrangement valgt, at lave en eftermiddag hvor der vil 
blive mulighed for, at du kan få tjekket din cykel. Spejderhytten vil ligge hus til, og 
Thomas fra bestyrelsen vil medbringe noget cykelgrej, men ta' også gerne selv med.
Der vil blive solgt øl og vand.
For yderligere information; hold øje med vores web- og facebook sider, samt Finnebyens 
skilt.

1 juni -  kl. 10.00 Cykeltur omkring Brabrand søen
Afgang fra Spejderhytten kl. 10.00 og opsamling ved Åbrinken kl. 10.30. Herefter cykler 
vi en halv times tid til et godt sted, hvor vi vil nyde vores medbragte mad og drikkelse. 
Bestyrelsen vil sørge for lidt eftermiddagsfrugt og kage. Arrangementet aflyses hvis det, 
meget mod vor forventning, bliver dårligt vejr., dette annonceres ligeledes på web og 
facebook siderne.
Vi ser frem til en hyggelig dag med motion, lege og vind i håret -  vi forventer hjemkomst 
ved 16.00 -17.00 tiden.

to /
22 juni - kl. 10.00 Heksemageri
Hekse-mageri i Spejderhytten, søndag d. 22/6, kl. 10.00. Hvis nogen lyster, at være 
arrangør til forberedelserne til Skt. Hans aftenen, det vil sige lave hekse, snitte 
snobrødspinde, m.m. så kontakt Marianne 28 60 03 54. Bestyrelsen kommer med stof 
og muligvis sønderjysk halm til kroppene. Medbring gerne selv materieler og gode ideer.

23 juni - kl. 18.30 Skt. Hans aften
Skt. Hans bål ved Vesterengs shelter. Vi vil i år afholde fælles skt. Hans bål på 
Vestereng. Bestyrelsen byder på en øl, vand og en lækker hotdog. Vi vil endvidere sørge
for sange til alle. ”Vi elsker vort land...........og hvis nogen vil spille på et instrument kunne
det være skønt.
Om folk ønsker at donere noget godt bræ nde til bålet, så skriv det endelig til Anders (a l@ virtua l.dk). -Vi 
kører en runde med tra iler i F innebyen, m andag d. 23/6 mellem 17 og 18, og indsam ler det bræ nde, der 
læ gges på fortovene, (bestyrelsen forbeholder sig ret til at lade bræ nde ligge, hvis bræ ndvæ rdien er for 
ringe, e ller vi få r fo r meget, og i så fald skal man huske selv at tage det ind igen).

mailto:al@virtual.dk


30 august Sommerfest

26 oktober Æblemosteri

Kontingentet kan stadig indbetales til kontoen i Sparekassen Kronjylland: 6180 -  0008130302, eller 
direkte til kassereren Birthe Steinson, på Finnedalsvej 2.
Kontingentet pr. 2014 er 300 kr. (150 kr. for pensionister) pr. husstand pr. år.

Næste bestyrelsesmøde vil finde sted hos Thomas d. 12 /  8, Åkirkebyvej 3, kl. 20.00

Vi håber på, at se mange til de kommende arrangementer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


